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до Положення про громадський 
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Бобринецькій міській
об’єднаній територіальній
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БЛАНК-ЗАЯВКА
проекту, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) у Бобринецькій міській 
об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік, та список осіб, які

підтримують цю пропозицію

Ідентифікаційний номер проекту

Вид проекту (великий/малий) Малий

1. * Назва проекту (назва повинна коротко розкривати суть проекту та
містити не більше 15 слів): «Кінотеатр під відкритим небом».
2*  Точна адреса та назва об’єкта, щодо якого планується реалізувати 

проект:
Великий надувний мобільний екран та проектор для кінопереглядів під 

відкритим небом, який можна встановити в різних місцях: у  центральному 
парку та кубинському парку, біля сільських клубів громади, поряд із закладами 
освіти (наприклад, під час таборування влітку), біля річки Сугоклія під час 
проведення свята Івана Купала.

3. Опис та обґрунтування необхідності реалізації проекту (основна мета 
реалізації проекту; проблема, якої він стосується; запропоновані рішення; 
пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким чином його 
реалізація вплине на подальше життя мешканців; основні групи мешканців, які 
зможуть користуватися результатами реалізації завдання).

З 2018 року у  Бобринецькій громаді реалізовується довгостроковий проект 
«Мандрівний кінотеатр». У реалізації проекту взяли участь члени і членкині 
громадської організації «Центр територіального успіху", працівники аграрного 
коледжу ім.В.Порика БНАУ, КУ "Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг») Бобринецької міської ради, інші 
активні волонтери - всього близько 10 осіб, а також партнери - представники і 
представниці громадської організації "Агентство сталого розвитку "Хмарочос" 
- 4. Загалом до кінопереглядів та відеолекторіїв протягом двох років долучилося 
близько 1 000 мешканців і мешканок громади. Команда «Мандрівного
кінотеатру» організовувала кіновечори, відеолекторії,



Для більш повноцінного проведення дозвілля за допомогою новітніх 
технологій (а саме, великого мобільного надувного екрану та проектора) 
громадська організація враховує потреби жителів і прагнення змін та 
забезпечить змістовний відпочинок дітей, підлітків, дорослих і людей 
поважного віку. Придбана апаратура дозволить якісно і ефективно проводити 
перегляди кінофільмів та мультфільмів для дітей, відеолекторії; 
організовувати кінотеатр під відкритим небом, а також доцільно 
використовувати його під час відзначення календарних, тематичних чи 
професійних свят.

Мета проекту — забезпечити повноцінне проведення дозвілля мешканців 
громади з використанням сучасних новітніх технологій.

Завдання:

'б Підвищити ефективність діяльності кінотеатру під відкритим небом; 
б  Залучити жителів громади до активної участі у  заходах, запланованих у  

проекті.



1. Заповніть таблицю.
Визначте очікуваний результат від реалізації проекту та групу осіб, на яку буде розповсюджуватись проект.

№
Очікуваний результат 
від реалізації проекту

Група осіб
Жінки Чоловіки Діти Літні

особи
Особи

3
фізични

ми
вадами

Внутрішньо
переміщені

особи

Багато
дітні
сімї

Націона
льні

меншини

Забезпечення 
повноцінного проведення 

дозвілля мешканців і 
мешканок громади на 

території міського парку 
імені Кропивницького 3 

використанням сучасних 
новітніх технологій:

Однаково для всіх зазначених категорій забезпечення повноцінного проведення дозвілля в 
межах діяльності оновленого кінотеатру під відкритим небом стане одним із улюблених, 

адже даний вид дозвілля згуртовує і створює атмосферу причетності кожного і кожної, хто
долучається до заходів кінотеатру.

Забезпечення більш 
ефективної діяльності 

кінотеатру під відкритим 
небом

Нові матеріальні цінності, придбані завдяки підтримці проекту, дозволять ефективніше 
проводити різноманітні форми діяльності кінотеатру, завдяки чому ми очікуємо 

здійснювати більший емоційний, естетичний вплив на жінок і чоловіків, дітей і літніх осіб,
осіб з інвалідністю і внутрішньопереміщених осіб, багатодітні сім’ї і національні меншини.

\



Організація і 
проведення ефектних 
свят та внесення відео- 
елементів у заходи 
закладів і установ 
Бобринецької ОТГ під 
відкрити небом: у 
центральному парку та 
кубинському парку, біля 
сільських клубів 
громади, поряд із 
закладами освіти 
(наприклад, під час 
таборування влітку), 
біля річки Сугоклія під 
час проведення свята 
Івана Купала.

До заходів, які проводять протягом року заклади і установи Бобринецької ОТГ 
мандрівний кінотеатр вже неодноразово запрошувався і був їх активним учасником. 
Заходи під відкрити небом (у центральному парку та кубинському парку, біля сільських 
клубів громади, поряд із закладами освіти (наприклад, під час таборування влітку), біля 
річки Сугоклія під час проведення свята Івана Купала відвідує широке коло учасників і 
учасниць. Тому у них будуть задіяні фактично всі зазначені групи осіб. Використання 
надувного великого екрану для масового перегляду кінофільмів та відеороликів на теми, 
відповідні до заходів, зробить свята більш насиченішими та цікавішими.

Проведення 
кінофестивалю у 

центральному парку з 
використанням новітніх 

технологій та можливість 
організувати різні зони 

кінопереглядів і 
майстеркласів зі 

створення відеопродукції.

Кінофестиваль має на меті залучити широке коло глядачів і глядачок, тому використання 
матеріальних цінностей, придбаних в ході реалізації проекту, дасть можливість 

організувати різні зони кінопереглядів і майстеркласів зі створення відеопродукції, що
посилить враження від кінофестивалю.

\



4.* Розгорнутий фінансовий опис всіх складових проекту, якщо потрібно вартість робіт чи монтажу^

№
з/п

Найменування 
обладнання, чи робіт

Одиниця виміру Кількі
сть

Вартість
одиниці Загальна вартість, грн.

1.

Надувний екран 

«Кінотеатр» (розмір 

полотна 6X4)

Шт. 1 24 000 
грн.

24 000 грн.

2.

Проектор 
Optoma ЕН334

Шт. 1 23 693 
грн.

23 693 грн.

Разом: 47 693 грн. 47 693 грн.





* Ставлячи підпис у цьому списку, висловлюю свою згоду на:
- обробку моїх персональних даних з метою впровадження 

громадського бюджету Бобринецької міської об’єднаної територіальної 
громади у 2020 році відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних». Мені відомо, що подання персональних даних є 
добровільним і що мені належить право контролю процесу використання 
даних, які мене стосуються, право доступу до змісту моїх даних та внесення в 
них змін/коректив.



Optoma

Проектор Optoma ЕН334
Ік'Іїтк'Фгік залишити відгук

*4......

Код: 114842887

Усе про товар Характеристики Залишити відгук Фото

Детальніше про товар

©  Є в наявності

м  О23 693 §



Я шукаю...

Продавець товару: БІегеоОот
66% позитивних з 23 відгуків

Stereo

(? ) Запитати про товар 

А  Поскаржитися на товар

Сторінка продавця ЗіегеоОот

О

Будет передан в службу доставки в течение 1-3 дней.

Предоплата 10%.

Стоимость доставки не включена и оплачивается отдельно по тарифам перевозчика.

Доставка в: Долинская

<<|> Самовивіз з Нової Пошти 

за тарифами перевізника 

> Кур'єр Нова пошта

за тарифами перевізника

Оплата

На даний момент використання бонусів на цей товар недоступне. 

Готівкою

Гарантія

Обмін/повернення товару впродовж 14 днів



Продавець гарантує упаковку замовленого товару, яка забезпечить цілісність 
Яоиуш йрного вигляду

збереження

Опис Проектор Optoma EH334

Проектор для офиса и образовательных учреждений Optoma ЕН334.Доступный и 
универсальный мультимедийный DLP-проектор FullHD-разрешения с повышенной яркостью. 
Благодаря качественной DC3 DMD-системе производства Texas Instruments с истинным 
разрешением 1920x1080 Яркий Optoma ЕН334 проектор с высокой точностью передачи 
контента с разрешением 1080р. Идеальное решение для конференц-залов и образовательных 
классов, подходит для использования в любое время дня.В дополнение, проектор может 
похвастаться простотой подключения с различными входами, включая HDMI, VGA, а также 
встроенный динамик 10Вт. Вы также можете использовать питание по входу USB и HDMI

адаптеры, такие как Google Chromecast.VAHBMTenbHbie цвета Наслаждайтесь качеством 
цвета долгие годы; компания Optoma гарантирует неизменно высокое качество работы в 

течение пяти лет со дня покупки проектора.Full HD 1080рРазрешение 1080р дает четкие и 
детальное изображения с HD контента без масштабирования или сжатия; идеально подходит 

для просмотра фильмов Blu-ray, HD-вещания и воспроизведения видеоигр.ВЫСОКЭЯ

КОНТраСТНОСТЬВысокая контрастность позволяет добавить больше глубины в изображение, 
яркие белые и насыщенные черные цвета. Текст отображается четко и ясно - идеальное 

решение для бизнес-приложений и рынка образования.Optoma ЕН334 С ПОЛНОЙ

ПОДДерЖКОЙ ЗОПроекторы Optoma воспроизводят 3D контент в оригинальном качестве с 
практически любого 3D источника, включая 3D Blu-ray и другие новейшие консоли. Поддержка 
формата 144 Гц (скорость обновления информации на экране) обеспечивает ровное и гладкое

изображение без эффекта мерцания.Встроенный ДИНЭМИКМощный встроенный динамик 
обеспечивает исключительное качество звука, простота подключения и настройки, сокращение 
затрат: нет необходимости покупать дорогостоящие внешние

громкоговорители.E c o +Технология Есо+, реализуемая компанией Optoma, снижает уровень 
промышленного воздействия на окружающую среду и увеличивает срок службы 

лампы.ЭнергОПО ТреблениеМ ожно снизить потребление электроэнергии до 70%. Эта 
функция увеличивает срок службы лампы при одновременном снижении совокупной стоимости 

владения и затрат на эксплуатацию.Моментальный возврат В рабочее
СОСТОЯНИеФункция моментального включения проектора позволит сэкономить Ваше время. 
Если произошло незапланированное выключение устройства, проектор может быть 

моментально включен снова.Автоматическое выкпкЗчениев случае, если проектор 
оставлен включенным, но не используется, он выключается автоматически - если в течение 
заданного периода времени не получает сигнал извне. Эта функция помогает снизить затраты

на энергопотребление.Режим ECO AV МНеинтересная функция: при проведении 
презентаций в режиме Eco AV mute... отключите изображение! Отвлеките слушателей от 
проекционного экрана, сосредоточив их внимание на том, что Вы собираетесь сказать. Эта 
функция моментально снизит энергопотребление на 70% от заявленного значения, продлевая

срок службы лампы.Питание ОТ ивВРазъем  USB. расположенный на коммутационной



"Г"?
панели, предназначен для питания адаптеров HDMI, таких как Google

С|АсШ !Й^.МНЬПоддержка протокола MHL позволяет превратить ваш проектор в "умный’’' /  
дисплей - для подключения смартфона или планшетного компьютера в гнездо HML потребуется 
только один кабель. Отличное решение для игр, просмотра потокового видео и фотографий 
сразу на большом экране.
Основное
Основное назначение 
Технология (матрица)
Лампа и изображение 
Заявленный срок службы 
Мощность лампы 
Яркость
Динамическая контрастность 
Частота строчной развертки 
Частота кадровой развертки 
Проецирование 
Реальное разрешение 
Форматы изображения 
Проекционное расстояние, мин

универсальный
01_Р

3500 ч / 10000 ч в экономичном режиме / 
240 Вт 
3600 лм 
20 000:1 
1 5 -9 1  кГц
5 0 -8 5  Гц /120 для ЗО/

1920x1080 пике 
16:9, 4:3 
1 м

Проекционное расстояние, макс 9.8 м
Диагональ изображения 0.71 -7 .6 5  м
Масштабирование и фокусировкаручная
Оптическое увеличение
Коррекция трапеции
Обратная проекция
Функции и возможности
Возможности
Bluetooth
Wi-Fi
Аппаратная часть 
USB 2.0
Кол-во динамиков 
Мощность звука 
Видео разъемы 
HDMI входов 
Аудио разъемы 
Порты управления 
Общее
Уровень шума

1.1 х
+/ +/-40° по вертикали /

+

поддержка МШподдержка Зйпульт ДУ
отсутствует
отсутствует

1 шт 
1 шт 
10 Вт
\ЛЗАкомпозитный 
1 шт
вход 3.5 мм (mini-Jack)Bbixofl 3.5 мм (mini-Jack) 
COM-порт (RS-232)

27 дБ
Потребляемая мощность295 Вт 
Габариты (ВхШхГ) 108x316x244 мм
Вес 2.91 кг
Официальный сайт optoma.cz

Характеристики Проектор Optoma ЕН334

Фізична роздільна здатність 1920x1200



01.07.2020 Надувной экран кинотеатр размер полотна 6*4м, цта 24 000 грн., купити Киев — Prom.ua (Ю#998985791)

Надувной экран кинотеатр размер 
полотна 6*4м
Всі пропозиції продавця
В наявності

4% Доставка від продавця Я  Українське

Нова пошта

24 000 грн.
Оптові ціни

Кількість:
1

Компания "

Всі товари г 

Всі категорГ 

Сторінка пр

Інформація неактуальна?

Купити

Написати

Способи оплати Способи доставки УмовУ.Д ? . я.

Наложенный платеж Доставка "Самовывоз", Нова Регіони доставки
Ще 2 способи пошта

Ще 6 способів

Рейтинг пре

2 відгуки

Захищ
покупі

Досягненні!
Т і̂к 
на по

Швид
обслу

Надувной экран кинотеатр размер полотна 6*4м 24000 грн. <?с
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